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A RVEPU L JEN ER SNA RT TOM

De arvebeløb, vi modtager på DBI, lægger vi i en
samlet arvepulje, og så indtægtsfører vi 20 % af
den samlede pulje hvert år. Nu er denne pulje
snart tom, men vi har haft meget stor velsignelse
af det, vennerne har efterladt os gennem deres
testamenter. Det er en måde at investere i fremtidens teologer på.

Blaise Pascal

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.
Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.
Stud.theol. Mads Due
stud.theol. Nicolai Kaltoft
Stud.theol. Johannes Heule
Stud.theol. Cecilia Harvey

Måske er et testamente ikke lige det, du tænker
allermest på. Men for nogle kan det være godt
allerede nu at tage stilling til, hvad der skal ske
med det, de efterlader sig.
Det, du efterlader dig, kan komme andre til
gavn. Bl.a. kan du testamentere en procentdel af
din formue til DBI, uden at det reducerer arven
til dine nærmeste. Beløbet tages i stedet af den
boafgift, som ellers skulle betales til staten.
Det kan du læse meget mere om på www.dbi.
edu under ’Støt DBI’. Vi stiller en gratis advokat
til rådighed for dig, hvis du gerne vil tegne et
testamente til fordel for DBI. Du kan også ringe
eller skrive til vores økonomimedarbejder Maria
Popp Jensen – 2526 5503 – mpj@dbi.edu

DBI arbejder med bibelforskning
og teologisk undervisning, hvor
teologistuderende er den primære
målgruppe. Formålet er at fremme
bibeltro forkyndelse, undervisning og
mission i Danmark og udlandet.
Formand Christian Lund Pedersen
Rektor Børge Haahr Andersen
Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Peter Greek Kofod

EN T Ø R SOM M ER – RENT Ø KONOMISK

I juli måned fik vi ca. 120.000 kr. mindre ind i
gaver end året før. Resten af året skal vi samle
ca. 4.5 mio. kr. ind. Det ser svært ud, men vi tror
på, at det kan lykkes. Har du spørgsmål til din
gave, eller vil du begynde at støtte DBI, så se på
mulighederne under ’Støt DBI’ på www.dbi.edu
eller skriv eller ring til Maria Popp Jensen mpj@
dbi.edu 2526 5503.

Giv en gave
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E T S TU DIES T E D,
DE R SKIL LE R SIG U D
I n t e r v i e w m e d s t u d . t h e o l . R a s m u s Væ v e s t N y m a n n E r i k s e n
Af stud.theol. Mads Due

For troen
og tjenesten
Teologi er en teoretisk disciplin, men den har i høj
grad for bindelse til det vir kelige liv. For at s t yr ke
denne for bindelse har en gr upp e teologis tuderende
ved DBI t aget et initiativ kaldet Teologen .

”For mig har interessen altid ligget mellem historie, filosofi eller teologi. Det område synes jeg er
mest spændende,” siger Rasmus og fortsætter:
”Jeg har en oplevelse af, at teologi spænder bredest: Vi har både haft undervisning i kirkehistorie
og filosofi udover sprogfag og indføring i Bibelen.”
Rasmus har læst på DBI i over et år nu og ser
tilbage på det første studieår med glæde: ”Jeg er
tiltrukket af teologifaget, og ikke kun ift., hvad
man kan bruge det til en dag. Jeg var lærervikar,
før jeg startede på DBI, og dengang var jeg misundelig på eleverne. Jeg savnede selv at sidde på
skolebænken igen.” Allerede første dag var de nye
studerende så tilbage på skolebænken: ”Vi havde
græsk om eftermiddagen første skoledag – så er
man i gang!”

Rasmus fremhæver fællesskabet på DBI som
noget, der gør, at det lille studiested på Leifsgade
skiller sig ud: ”DBI kan tilbyde et fællesskab, som
man ikke normalt finder på et universitet. Det, at
man har mulighed for at stille spørgsmål i timen,
og at snakken så fortsætter en halv time ind i
frokostpausen, fordi både lærere og elever er til
stede i kaffestuen – det er unikt.”
Særligt undervisningen i kirkehistorie har givet
Rasmus flere aha-oplevelser: ”Det fangede mig
virkelig, da Finn (professor i kirke- og missionshistorie) viste, at kirken i de første mange hundrede år var større øst for Damaskus end vest for
Damaskus. Vi hørte blandt andet om en munk,
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Af Ander s L andkildehus, stud.theol.

Solen kigger frem bag sk yer ne, mens
kaffen hældes op. Jeg har inviteret
mig selv hjem til Rasmus Væves t
Nymann Er iksen og hans hus tr u
Johan na for at høre ham om, hvordan
det er at s t ar te på DBI.

FÆ L L ESSK A BE T SKIL LE R SIG U D
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Teologen er en sammentrækning af to ord: ”Teolog” og ”loge”. Det mundrette navn er mest for
sjov, og der er ikke tale om en decideret loge. I
stedet er Teologen et fællesskab med et formål og
en faglighed med forbindelse til livet.
INSPIRERE O G OPM U NT RE
TIL T RO O G T JENES T E

DBI kan tilbyde et fællesskab, som man normalt
ikke finder på et universitet”, siger Rasmus Vævest
Nymann Eriksen.

der missionerede i Kina for 1500 år siden. Her
fortalte han om lysets søn, der skulle gøre op med
mørket. Han fortalte evangeliet ind i en kinesisk
kontekst allerede dengang!”
Vi taler videre om, hvordan vi som kristne i
Vesten kan tænke, at kirkehistorie handler om,
hvordan kirken gik fra Jerusalem til København,
og dermed overse andre veje mod øst. ”Det var
måske ikke en fyldestgørende udlægning af forsoningslæren, som den kristne munk gav videre
dengang”, siger Rasmus. ”Men det er alligevel tydeligt, at det var evangeliet om Kristus, der døde
for at frelse mennesker.”

Teologen er for teologistuderende med tilknytning
til Dansk Bibel-Institut. Vi mødes tre gange hvert
semester hjemme hos de studerende, hvilket gør,
at stemningen bliver hyggelig og intim. Dog har
coronasituationen lagt sin tunge hånd på Teologens aktiviteter, så møderne blev enten aflyst eller
rykket til DBIs lokaler. Initiativet startede sågar i
januar 2020 – en svær tid for nye projekter.
De gange smittetrykket har tilladt Teologens
afholdelse, har stemningen dog været god og
snakken livlig. Alligevel er der et større formål
med fællesskabet end det sociale. ”Logefædrene”
Lars Malmgaard Jensen og Anders Landkildehus
har formuleret det således: At styrke, opmuntre
og inspirere hinanden i troen og tjenesten. En
Teologe-aften er derfor ikke en aften på slap line
uden nogen dagsorden. Først synger og beder vi
sammen. Herefter starter vi en længere samtale
om et emne, for eksempel ”Tjenestedeling”, ”At
være hyrde for en menighed” eller ”Forståelsen
af Helvede”. Hjemmefra har vi læst relevant litteratur om emnet, og de ansvarlige har forberedt
nogle spørgsmål, så samtalen får struktur og
retning.

FAGL IGH ED M ED F ORBINDEL SE TIL L IVE T

Teologe-aftenerne er særligt givende, fordi de giver fagligheden en forbindelse til livet. Teologien
kan nemt blive en akademisk enkeltmandssport,
så det er vigtigt dels med et fællesskab, dels med
initiativer, der laver koblingen mellem det akademiske og det mere livsnære. Derfor er det også
en høj prioritet i Teologen at få talt om, hvordan
vi for eksempel forvalter tjenestedeling i praksis,
hvordan man som hyrde i en menighed forvalter
eget andagtsliv, eller hvordan vi skal forkynde om
Helvede.
Teologen er derfor noget af det, der gør DBI til
mere end bare en faglig uddannelse.
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Som regel står Peters dør på klem, og når man
banker på, bydes man venligt indenfor på Peters
kontor, hvor man kan få løst sit problem hos problemknuseren. Denne gang mødes vi online, men
det er med den samme muntre tone, at Peter
møder mig for at blive interviewet til DBI-posten.
H A R T EOLO GI O G MISSION M ED SIG

Mød DBIs
studiekoordinator
En edder kop kan for binde flere vidt for skellige
kont aktflader. Dens udfordr ing er at kunne se
helheden og samle alle tråde til en velfungerende
enhed. Mange opfatter edder kopp er som
ubehagelige – men her går også grænsen for
sammenligningen af en edder kop og DBIs var me,
venlige s tudiekoordinator, Peter Greek Kofod.
I n t e r v i e w m e d s t u d i e k o o o r d i n a t o r, Pe t e r G r e e k Ko f o d
Af stud.theol. Johannes Heule

Peter Greek Kofod har nu i 5 år tjent Guds rige som
”edderkoppen i nettet” på DBI. Hans kendskab til
DBI går dog længere tilbage. Tidligere studerede
han selv teologi på Københavns Universitet og modtog supplerende undervisning på DBI. Da DBI indgik samarbejde med Misjonshøgskolen i Stavanger,
hoppede Peter på toget og besluttede sig halvvejs
gennem bachelorstudiet at forsætte sin uddannelse
på denne studieordning. Da de andre studerende
på DBI skulle have græsk, som Peter havde bestået,
tog han til Etiopien som missionærpraktikant og
underviste i troslære på en bibelskole.
Efter studietiden har Peter arbejdet med både
det ene og andet. Han har kunnet kalde sig både
ungdomsrejsesekretær, bibelskolelærer, bog- og
vinsælger. I dag er han 43 år og gift med Frida.
De bor på Frederiksberg sammen med deres lille
datter på halvandet år.
ROL L EN P Å DBI

Peters titel på DBI er studiekoordinator. ”Groft
sagt kan man sige, at jeg er studieadministrationen på DBI.” Det er svært at blive mere specifik
og rumme alt det, som Peter beskæftiger sig med,
eftersom hans opgaver er så forskelligartede. ”Det
er også det, som jeg kan lide ved mit job; den ene
dag er forskellig fra den anden. I mine opgaver
indgår alt fra at lægge skemaer og tage imod
studieansøgninger til at udskrive 133 ark med
eksamensspørgsmål og bede for dem, som skal op
til eksamen, hvilket jeg har gjort i dag.”
PERIODER

Eftersom ingen dag er lig den næste, er det nemmere at tale om perioder. I starten af studieåret
gælder det om at assistere med alt muligt for ”at
søsætte fartøjet” og få igangsat undervisningen. I
midten af semestret er Peter allerede i gang med
at planlægge det næste studieår og lægge skema.
Og i slutningen af semestret arbejder Peter med
eksamener og optagelse af studerende til det
kommende studieår.
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T USINDVIS A F PUSL EBRIK K ER

Når jeg beder om flere detaljer om skemaplanlægningen, opridser Peter for mig, hvor stor og
kompliceret en proces det er at få alle brikkerne
til at havne på rette plads. For tiden er der tre
forskellige bachelorordninger, der kører side
om side, og derudover er der studerende, som
modtager netundervisning. I skemaplanlægningen skal Peter tage hensyn til lokalebehov,
de studerende og lærerne. ”Selvom lærerne er
dygtige til at læse bibeltekster, så er de ikke
alltid så gode til at tolke e-mails. Beder man dem
skrive, hvornår de ikke kan undervise, svarer de
lige modsat: ”Jeg ta’r tirsdag og torsdag mellem
10-12.” En anden udfordring er optagelsesprocessen til selve studierne. De norske optagelsesregler
er ikke de samme som de danske. For at gøre det
hele endnu mere kompliceret, så er der ikke kun
danske studerende på vores uddannelser, men
også studerende fra Sverige, Norge, Færøerne,
Cambodja, Grønland, Peru og Frankrig.
U DF ORDRINGER

”En del af arbejdet består i at løse nyopståede
problemer. Når der mangler erfaringer fra tidligere, gælder det bare om at komme i gang med at
finde en løsning hurtigst muligt.” På spørgsmålet
om, hvad der er sværest ved arbejdet, nævner Peter ikke bare praktiske vanskeligheder. Noget af
det sværeste hører til selve optagelsesprocessen.
”Som studiekoordinator er det min hovedopgave
at hjælpe de studerende til at kunne studere. Derfor kan det være trist at måtte give studerende
afslag på deres ansøgning, fordi de ikke opfylder
optagelseskravene.
DE T BEDS T E

Afslutningsvis leder jeg efter det, som er drivkraften i Peters arbejde og spørger ham derfor,
hvad han bedst kan lide ved sit job. Det kræver
ikke lang betænkningstid, før Peter svarer: ”Det
er nok jer studerende. Det er jer, som giver mig
lyst til at gøre det, som jeg gør. Coronapandemien
har naturligvis gjort, at frugten af mit arbejde
ikke har været så tydelig, men sædvanligvis kan
man se de konkrete resultater af mit arbejde i jer
studerende.”
DBI er taknemmelige over at have en problemknuser som Peter. Han, DBIs ”edderkop”, er et
vigtigt og meget vellidt tandhjul i DBIs maskineri.
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Himmellængsel
For at komme til Himlen skal vi kr y d se
e t ska r pt skel. Døden. Det g ø r, at vi
må ske ha r s væ r t ve d r igt igt at længes
og t a le om de t at sku lle her fra.
A f M i k a e l H o l s t Ko n g e n s h o l m , s o g n e p r æ s t i H i n g e - V i n d e r s l e v

En dag skal der ikke mere være afstand
mellem os og Gud. Kun nærhed”, skriver
Mikael Holst Kongensholm.

Jeg bor med fin udsigt til en sø i det midtjyske
søhøjland. På den anden side af søen er der masser
af træer, græsmarker, snorlige juletræsrækker og
en lille vej på bakkeskråningen ned til søen. Jeg
kigger på den udsigt mange gange hver dag. Jeg
holder meget af den. Alligevel får jeg ikke umiddelbart lyst til at tage over på den anden side og gå en
tur eller bo der. Jeg har det godt her, hvor jeg er.
Søen markerer desuden også et skarpt skel.
Grænsen mellem to stifter. Grænsen mellem to
provstier. Grænsen mellem to sogne. Og indtil
2007 også grænsen mellem to kommuner. Måske
er den grænse også med til at holde mig på min
side og nyde det, der er her.
”H A R DU HIM M E LLÆ NGS E L?”

Mon ikke mange af os har det med det spørgsmål,
som jeg har det med landet på den anden side af
søen? Jo, der er da sikkert fint derovre, deroppe
eller hvor det nu er. Det kan vi da godt tænke på.
Tale om. Måske endda jævnligt. Men vi har det nu
godt her, hvor vi er. For at komme til Himlen skal
vi jo også krydse et skarpt skel. Døden. Det er
ikke rart at tænke på. Og hvordan mon det bliver
at dø? Let? Fredfyldt? Smertefuldt? Uroligt? Vi
ved det ikke. Så mon ikke bare, vi skal nyde livet
her og ikke tænke alt for meget på den grænse og
det, som er på den anden side.

SPIRER AF HÅB

Jeg begravede en mand for nogle måneder siden.
En flink og gavmild mand, som gav os nogle georginer. De har prydet vores have i et par år. Georginer skal graves op om vinteren, de tåler ikke frost.
Et par måneder efter begravelsen kom der hård
frost ind i garagen, hvor de var. Georgineknoldene gik derefter stille i forrådnelse. Jeg blev trist
igen, for nu var både manden og planterne døde.
Nogle mente dog, at jeg bare skulle lægge dem i
jorden alligevel. Måske ville de spire? Det gjorde
jeg. Begravede dem. Kiggede jævnligt forbi bedet.
Længtes efter at se små georginespirer. Til min
overraskelse og glæde kom der spirer op. De lever!
”ER DER VIRK EL IG E T L IV EF TER DØDEN?”

Mon ikke mange af os har det med det spørgsmål,
som jeg har det med de begravede georgineknolde? Ja, vi håber, der kommer liv igen. Ja, vi håber
på opstandelse. Ja, vi håber, at dødens kulde ikke
får det sidste ord. Det ville godt nok være fanta-

stisk! Det håb klynger vi os til, når vores nære
og kære dør. Det håb lyser op, når mørke i sindet
breder sig hos os selv eller andre. Det håb vokser,
når vi erfarer, at vi slet ikke er så udødelige og
usårlige, som vi troede engang. Skrøbeligheder,
sår og synd breder sig i vores liv.
M ERE HIM M EL L Æ NGSEL

Det varierer altså for mange af os, hvor meget
himmellængsel, vi har. Men tænk, hvis vi også
kunne få noget mere himmellængsel på de gode
dage og ikke kun på de mørke. Tænk, hvis vores
liv hver dag kunne blive gennemsyret og gennemlyst af forventningen om det evige liv. For det er
da fantastisk, at der en dag ikke skal være nogen
tårer mere. Ingen død, sorg, skrig eller pine, som
Johannes Åbenbaring kapitel 21 minder os om.
En dag skal der heller ikke mere være afstand
mellem os og Gud. Kun nærhed. Og vel at mærke
en nærhed, som vi vil have lyst til hver eneste
dag. Og ikke som nu, hvor det at være helt tæt på
Gud til tider kan virke skræmmende.
En dag skal der ikke kun være glimt af lykke,
men evig lykke. Vi behøver derfor ikke nå at
finde al lykke her.
En dag skal der ikke være flere bekymringer.

Kun vished om, at alt er vel.
En dag skal der ikke være mere uro. Hverken
i verden, mellem mennesker eller i vores indre.
Kun fred og tryghed!
En dag skal vi ikke mere have travlt eller være
styret af vores kalender eller være kede af det, vi
ikke nåede. Vi når det hele, for vi har en evighed
til det.
En dag skal alt blive normalt igen. Alt skal være
på den måde, som det var tiltænkt fra begyndelsen.
Vi kan få mere himmellængsel i vores liv, hvis
vi ikke tænker grænsen helt så skarpt. Vi skal
huske, at alt det med himmel og Gud ikke først
begynder en dag efter vores død; vi kan gøre det
til en del af vores liv allerede nu.
I vores dåb blev vi knyttet tæt til Kristus. Den
stærkeste magt i universet. Ham, som alle magter
en dag må bøje sig for. Derfor kan vi overskride
dødens grænse. Derfor er det evige liv sammen
med Kristus allerede begyndt i vores dåb. Vi
er allerede stærkt forbundet, så stærkt som vi
kan blive. Nu vandrer vi sammen med ham i et
skiftende landskab af glæde og sorg, lys og skygge,
håb og mismod. En dag skal vi vandre sammen
med ham i et nyt og stabilt landskab, hvor der
ikke kun skal være god udsigt, men glæde og fred
i vores hjerter.
Det er værd at længes efter. Hvert øjeblik!
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skænken, om hjælp. Men da denne er ude af
fængslet og har fået sit job tilbage, glemmer han
alt om, hvad han har lovet Josef. Årene går. Josef
er fanget i en hjælpeløs situation, indtil Farao
får en mærkelig drøm. Munkskænken husker da
den medfange, der ved Guds hjælp kunne tyde
drømme.

JOS E F – FRA
F ORN E DRE L S E
TIL Æ RE

GU D T Æ NK T E AT VENDE
DE T TIL DE T GODE

Josef va r t ro i a lt de t, ha n gjorde, og
mods to d fr i s telser på sin vej. De t
kos te de ha m dy r t, men i sids te ende
bragte de t ha m velsignelse og æ re.
Af Børge Haahr Ander sen, rek tor på Dansk Bibel - Institut

”I stedet for at gøre noget, som ikke tåler dagens
eller Guds ords lys, vælger Josef at flygte”, fortæller
Børge Haahr Andersen.

Der bruges ganske mange spalter på Josef i første
Mosebog. Josef blev på en meget bagvendt måde
en redningsmand for sin familie og det egyptiske
storrige i en periode med hungersnød. Han var
den menneskelige årsag til, at Jakob og hans sønner med familier slog sig ned i Egypten. Dette blev
et led i Guds frelsesplan, hvor udfrielsen af Egypten og vandringen gennem ørkenen til det lovede
land står som den centrale frelsesbegivenhed i Det
Gamle Testamente. Gud viste, hvem han egentlig
er: En Gud, der redder den hjælpeløse.
T RE SV INES T R EGE R

Josefs liv blev en vandring gennem modgang og lidelse til fremgang og en høj stilling. På den måde
bliver han et mønster for Jesu liv fra trængsel til
herlighed – og dermed også et mønster på den
kristnes liv.

Måske blev Josef forkælet lidt for meget af
sin far med positiv opmærksomhed. Han havde
drømme, som han beredvilligt fortalte om, og
hvori han selv indtog en central hovedrolle.
Det undskylder dog ikke brødrenes opførsel. De
smider ham nemlig i en brønd og sælger ham som
slave til egyptiske købmænd og bilder deres far
ind, at han er blevet slået ihjel af et vildt dyr. Det
har ikke været enkelt for Josef i et nu at gå fra
yndlingssøn til slave uden fremtid og på vej mod
et fremmed land.
I Egypten gør Josef sig positivt bemærket ved
at være trofast og flittig. Han får efterhånden
en betroet stilling som ledende tjener for sin
herre, Potifar. Men Potifars hustru bliver seksuelt
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tiltrukket af den flotte slave og gør tilnærmelser
til ham. Ofte er det mænd, der bryder kvinders seksuelle grænser, men her er det altså en
kvinde, der er den skyldige. Men Josef afviser,
og da Potifars hustru trænger ind på ham og
bryder alle Me Too-principper, handler Josef som
en mand. Han river sig løs og flygter. Nu følger
den anden store svinestreg. Potifars hustru lyver
over for sin mand og påstår, at det var Josef, der
gjorde tilnærmelser. Følgelig bliver Josef kastet i
fængsel. For anden gang i sit liv er han tilbage ved
et absolut nulpunkt.
I fængslet vinder Josef over tid sine medfangers
og fangevogteres tillid. Da to medfanger har en
underlig drøm, tyder Josef ved Guds hjælp deres
drømme, og det går dem præcist sådan, som Josef
har forudsagt. Nu kommer den tredje svinestreg.
Josef beder sin netop frigivne medfange, mund-

Senere flygter Josefs brødre fra hungersnøden
i deres land og kommer selv til Egypten, hvor
Josef nu er blevet en mægtig mand ved Faraos
hof. Da Josefs brødre står over for ham og beder
om hjælp, kan de med god grund være ængstelige
for, om Josef vil hævne sig på dem. Men Josef kan
da – i lyset af Guds historie med sit folk – sige til
sine brødre: ”I tænkte ondt om mig, men Gud
tænkte at vende det til det gode”. Josef er ikke
bitter på sine brødre, selv om det, de havde gjort,
var ondt i Guds og menneskers øjne. Josef havde
set, at det blev integreret i Guds plan og vilje,
sådan at Gud derigennem kunne redde både sit
folk og verden fra en stor hungersnød. Han blev
selv en brik i den plan, fordi han levede i troskab
mod Guds vilje, både da han var slave, og da han
var Egyptens mægtigste mand næst efter Farao.
Josef hviler i Guds plan. Derfor kan han tilgive
sine brødre og sætte ord på tilgivelsen.
L E VE I GU DS ORDS LYS

Jeg har tænkt på detaljen med Potifars hustru,
som ville friste Josef til ægteskabsbrud. Da David
mange år senere bliver fristet til utroskab med
Batseba, giver han efter for sine seksuelle behov.
Også for os, der er kristne i en seksualiseret
tid, kan der pludselig opstå en situation, hvor vi
fristes. I stedet for at gøre noget, som ikke tåler
dagens eller Guds ords lys, vælger Josef at flygte.
Det bliver anledning til, at han smides i fængsel.
Men i eftertankens lys var det at blive fængslet
anledning til, at han blev opdaget af Farao og blev
ophøjet til at være statsminister.
Jesus taler om at hugge hånden af eller stikke
øjet ud for at undgå en situation, der leder til
fald. Jesus bruger et dramatisk billedsprog for at
sige, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at undgå en
situation, der leder os til fald. Josefs ageren er et
godt eksempel på, hvad vi kan gøre for at undgå
en Me Too-situation.
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menighedsliv på. Det giver tilbagegang nogle
steder og fremgang for andre. Her kan kirkehistoriens større perspektiv hjælpe os til ikke at blive
modløse og samtidig både undgå nogle faldgruber
og få gode forbilleder, når vi skal lægge til rette
for vores menighedsliv fremover.

Kirkehistorien
viser vejen

KIRK EHIS TORIEN INSPIRERER
TIL MISSION

Ki r kehis tor ien giver ident itet , h jælp t il at
or ientere sig og inspirat ion t il mission
Af professor i kirkehistorie, Finn Aasebø R ønne

Vi skal gå baglæns ind i fremtiden, siger den
kendte psykologiprofessor Svend Brinkmann, hvis
vi går forlæns, kommer vi til at leve i nuet, fordi
vi ikke kender fremtiden, og ser kun vores egen
næsetip. Derfor er der brug for kirkehistorien til
at hjælpe os – som kristne og som kirke – med at
gå ind i fremtiden.
KIRK E HIS TORIE N SK A BE R IDE NTITE T

Historien fortæller os, hvem vi er, og hvordan vi er
blevet det. Jeg er dansker, fordi nogle bornholmere i december 1658 skød en svensk kommandant
og gav Bornholm tilbage til den danske konge.
Ellers havde jeg været svensk og måske undervist i Lund i stedet for København. På samme
måde fortæller kirkehistorien os, hvem vi er som
kristne, og hvordan vi er blevet det. Vi er lutherske, fordi vi er overbevist om, at den lutherske
teologi er bibelsk. Men historisk set er den danske
folkekirke luthersk, fordi Christian den Tredje –
eller hans hærfører Johan Rantzau – var god til
at føre krig og derfor vandt borgerkrigen Grevens
Fejde og dernæst havde mulighed for at indføre
reformationen i Danmark.

Derfor er kirkehistorien vigtig i en tid, hvor
de mange (valg)muligheder – også teologisk og
kirkeligt – kan gøre os forvirrede og rodløse. Vi
har brug for at vide, hvem vi er, og kende vores
rødder for at få et grundlag at vælge ud fra og et
udgangspunkt at tage afsæt i. Og det kan kirkehistorien fortælle os.
KIRK EHIS TORIEN GIVER
HJÆL P TIL ORIENTERING

Dagens kirkelandskab er ikke nemt at finde vej
i – hverken nationalt eller internationalt. Men
kirkehistorien giver et kort at orientere sig ud fra.
Teologer, der arbejder med kirkehistorie, er
ikke så lette at løbe om hjørner med – for de har
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set det meste før, er der en, som har sagt. Ikke
fordi historien gentager sig, men fordi det, vi ser
i kirken i dag, hænger sammen med – og skal
forstås ud fra – det, som er sket tidligere. Og fordi
mange ting går igen – om end i nye former. Derfor
kan kirkehistorien give et større perspektiv på
det, vi står midt i, og hjælpe os med at vurdere
det og samtidig lægge arbejdet bedst muligt til
rette for fremtiden. Og den kan give materiale til
både kristenliv og menighedsliv.
Vi har i de seneste årtier oplevet et opbrud, når
det gælder den måde, mange praktiserer deres

I undervisningen på DBI betragter vi kirkehistorie
som historien om, hvordan kristendom udbredes
til og slår rod i forskellige kulturer, så kristendommen tager farve af kulturen, og kulturen selv
forandres. Dermed viser kirkehistorien, hvordan
man til forskellige tider har taklet den dobbelte
udfordring, dette giver: På den ene side har
evangeliet skullet forkyndes på en forståelig måde
og kirken tilpasses, så den kunne slå rod i den
pågældende kultur. På den anden side har man
skullet passe på, at det omgivne samfund, kultur
og religion ikke kom til at forandre kristendommens egentlige indhold, så det blev til noget helt
andet. Ud fra den synsvinkel kan vi lære meget af
det arbejde, man har gjort tidligere, og de teologiske kampe, man har stået i.
Frem for alt giver kirkehistorien inspiration til
mission – både herhjemme og ude i verden – fordi
den viser os, hvordan evangeliet til alle tider og ud
over hele jorden har forandret mennesker og deres liv. For så kan det samme jo ske i dag. I vores
liv, i vores familie, i og ud fra vores menighed – og
i den internationale mission, vi er engageret i.
Dernæst kan det give os blik for, hvordan kristendommens udformning ofte vil være forskellig
fra kultur til kultur og dermed også fra generation
til generation. Så vi ikke insisterer på, at nye
generationer og andre grupper og folk skal praktisere deres kristendom på helt samme måde, som
vi gør. Vi kan oveni købet gennem kirkehistorien
få hjælp til at udskifte noget af kristendommens
indpakning, så den passer bedre til nye tider og
andre mennesker.
Vel at mærke uden at kristendommens egentlige
indhold og kerne ændres. Mange teologiske kampe
op igennem tiden har netop handlet om at bevare
kristendommen sand og bibelsk – i mødet med
stadig nye omgivelser og påvirkningen herfra. Vi
kan således lære af tidligere tider, når vi i vores
tid og for de næste generationer vil søge at bevare
kristendommen sund og sand.
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survey service

H vem skal
for k ynde for di ne
b ø r nebø r n?

Husk , at d u ka n
tes t amentere, uden at de t
reducerer ar ven t il di ne
e f ter ladte.
DBI t il by der rådg iv n i ng
og g rat i s h j æ l p me d
ud f æ rdigel se af
tes t a mente t .
Kont akt DBI på dbi@dbi.edu
eller 3313 5500.

DIT, MIT
OG VORES
GUUUULD
Jo meeere vi er sammen, er sammeeen. Vi EEEELSKER at lave skole!
Simpelthen. Fuld ild, guuuuld og gejst.
For vi brænder helt ærligt for at lave
skole. Sammen! #jatakder
Også derfor ... #dufårguldmedhjem
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djurslands.dk
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Din gave til DBI
– bibellæsning!
Af Nicolai Winther - Nielsen, professor i GT

Har du lys t til at give en gave, når DBI f ylder
50 år i oktober 2022? Vores s tør s te ønske
er, at du giver os din egen bibellæsning. Køb
og br ug DBIs nye toår ige bibelunder visning!

Den nye mulighed hedder Din
BIbelundervisning Online, eller
blandt venner DBI Online. Du
er sikkert fortrolig med møder
og foredrag på Teams, Zoom eller andre tilbud på internettet.
Nu vil DBI bringe dig sammen
med lærerne og andre bibellæsere, så vi kan mødes på
internettet ugentlig til samtale
og inspiration for dit daglige bibelstudium hjemme fra dig selv
eller i små lokale grupper.
Din største gave til dit kristenliv er, at du læser hele Bibelen og bruger den i kirken og
dagliglivet. DBI knokler for at
give dig og andre kristne større
bibelkundskab. Derfor er det en
gave til os, at du investerer din
tid og midler til støtte for dig
selv, dine medlæsere og DBIs
undervisere.
DÉ T ER DBI H J E RT E PU L S !

Da vi stiftede DBI for næsten

50 år siden, var målet ikke kun
at hjælpe os, der læste teologi
i København. Vores vision var
også at hjælpe prædikanter,
skoleungdom og andre interesserede lægfolk til at være tro
mod Bibelens tekster og bruge
dem i dagligdagen.
Med DBI Online kan vi
genoplive pionervisionen. Alle
kan være med – nye kristne
og erfarne læsere. Ved at læse
sammen kan vi dele indtryk,
erfaringer, indsigt og vore
nagende spørgsmål. DBIs
lærerstab bringer specialviden
fra forskning og undervisning.
Deltagere deler erfaringer fra
deres eget liv og beriger med
personlig vinkling. Tilmeld dig
til Margrethe Bang Rye Kofod
på mbrk@dbi.edu

Tak for
· En god s t ar t p å
semes teret
· Mul ighed for at
rej se r und t i landet
og for k ynde
· De s tuderendes
engagement

Bed for
· Gaver til res ten af året
· De s tuderendes
fordybelse
· Nye s tuderende
i 2022

